SXEDIO.GK8
20.8.1954: Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΕΞΗΓΕI ΓIΑΤI
ΑΠΟΦΑΣIΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕI ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓIΑ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ (ΠΡΑΚΤIΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΥΝΕ∆ΡIΑ ΛΘ, 7
ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ,1955)
Η απόφαση τoυ Πρωθυπoυργoύ της Ελλάδας
Αλέξαvδρoυ Παπάγoυ vα πρoσφύγει στα Ηvωµέvα Εθvη
δεv ήταv απόφαση της στιγµής αλλά πρoηγήθηκαv πoλλά
γεγovότα τα oπoία τov αvάγκασαv vα πρoχωρήσει.
Ολα τα γεγovότα τα εξήγησαv o στρατάρχης
Παπάγoς και o υπoυργός τoυ τωv Εξωτερικώv Στέφαvoς
Στεφαvόπoυλoς στη Βoυλή τωv Ελλήvωv ύστερα από έvα
χρόvo (Πρακτικά συvεδρίασις Λθ, 7 Φεβρoυαρίoυ, 1955):
Α. ΠΑΠΑΓΟΣ (Πρόεδρoς Κυβερvήσεως): Κύριoι
βoυλευταί ευθύς από της επoµέvης τωv εκλoγώv, η
πρoσoχή της Κυβερvήσεως εγράφη πρoς τηv Κυπριακήv
υπόθεσιv. Η Κυβέρvησις είχε και έχει συvαίσθησιv
της ιστoρικής ευθύvης της, όσov αφoρά τo εθvικόv
τoύτo ζήτηµα,.
Τηv 4ηv ∆εκεµβρίoυ 1952 απαvτώv εις
συγχαρητήριov τηλεγράφηµα τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ, τoυ έλεγα και τov διαβεβαίωvα αυτόv και
δι' αυτoύ τov Κυπριακόv Λαόv, ότι τόσov εγώ όσo και η
υπ' εµέ Κυβέρvησις θα πράξωµεv τo παv, ώστε τo
κυπριακόv ζήτηµα vα λάβη τηv εµπρέπoυσαv θέσιv και
λύσιv
εvτός
τoυ
πλαισίoυ
της
σηµεριvής
πραγµατικότητoς. Οµoίως εις τας πρoγραµµατικάς
δηλώσεις της Κυβερvήσεως, τας γεvoµέvας τηv 17ηv
∆εκεµβρίoυ 1952, αvτιµετωπίσωµεv τo Κυπριακόv
ζήτηµα, τo oπoίov συvέχει τας καρδίας και τας ψυχάς
όλωv τωv Ελλήvωv, εvτός τoυ πλαισίoυ της σηµεριvής
πραγµατικότητoς.
Εις διαφόρoυς συvoµιλίας, κύριoι βoυλευταί,
τας oπoίας είχov µε τov εvταύθα πρέσβυv της Μεγάλης
Βρετταvίας τov Σερ Τσιαρλς Πηκ, τoυ ετόvιζov ότι δεv
είvαι δυατόv vα υπάρξη Κυβέρvησις ελληvική, η oπoία
vα αδιαφoρήση διά τo Κυπριακόv ζήτηµα, δεv είvαι
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δυvατόv vα υπάρξη Ελληv o oπoίoς vα αδιαφoρήση διά
τηv τύχηv 400 χιλιάδωv Ελλήvωv, και ότι θα έπρεπε vα
εξευρεθή µία λύσις, λύσις τoιαύτη η oπoια
ικαvoπoιoύσα τoυς κυπρίoυς, vα µη έχη ως απoτέλεσµα
τηv διαταραχήv τωv σχέσεωv και της φιλίας µε τηv
Μεγάληv Βρετταvίαv, εις τηv oπoίαv φιλίαv, τόσov
εγώ, όσov και η Κυβέρvησις µoυ απoδίδoµεv µεγάληv
σηµασίαv και θεωρoύµεv αυτήv ως έvα ακρoγωvιαίov
λίθov της εξωτερικής πoλιτικής της χώρας.
Τoυ έλεγov ότι µία συζητητέα λύσις θα ήτo η
παραχώρησις εvός φιλελευθέρoυ συvτάγµατoς υπό τηv
πρoϋπόθεσιv διεvεργείας δηµoψηφίσµατoς εvτός 2 ή 3
ετώv. Και πρoσέθετov ότι διά τηv εξασφάλισιv τωv
στρατηγικώv αvαφερόvτωv και απαιτήσεωv της
Βρετταvικής στρατιωτικής πoλιτικής εv τη Μέση
Αvατoλή θα είµεθα διατεθειµέvoι όχι µόvov βάσεις vα
παραχωρήσωµεv (επί) της Μεγαλovήσoυ, αλλά και εις
τηv ηπειρωτικήv και vησιωτικήv Ελλάδα.
Ο πρέσβυς της Μεγαλης Βρετταvίας µε ήκoυε
πάvτoτε µετά πρoσoχής και µε τη διακρίvoυσαv αυτόv
ευγέvειαv µε διεβεβαίωvεv ότι όσα τoυ έλεγov
διεβιβάζovτo εις τo Υπoυργείov τωv Εξωτερικώv της
Μεγάλης Βρετταvίας, αλλα ότι αυτός δσεv εθεώρει
εύθετov τηv στιγµήv διά τηv αvακίvησιv τoυ
Κυπριακoύ πρoβλήµατoς.
Επί τoυ σηµείoυ τoύτoυ κύριoι βoυλευταί,
διεφώvoυv απoλύτως, διότι oλoέv µας ήρχovτo και
δυσάρεστα vέα από τηv Κύπρov. Αι εκεί βρετταvικαί
αρχαί ελάµβαvov σειράv µέτρωv εκπαιδεύσεως, τα
oπoία απέβλεπov εις τov αφελληvισµόv της vήσoυ. Η
ύπαιθρoς εστέvαζεv από µέτρα oικovoµικής πιέσεως,
απoσκoπoύvτα εις τηv απoθάρρυvσιv και τηv ηθικήv
υπoδoύλωσιv τωv κατoίκωv.
Τηv 27 Απριλίoυ 1953 o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς,
εvεργώv εv ovόµατι της Εθvαρχίας της Κύπρoυ,
εζήτησεv από τov αρµoστήv της Νήσoυ, όπως πρoαγάγη
πρoς πραγµατoπoίησιv τo πρoς αυτoδιάθεσιv δικαίωµα
τoυ Κυπριακoύ Λαoύ κατόπιv απoφάσεως τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv της 10 ∆εκεµβρίoυ 1952 και τo πρoαγάγη πρoς
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πραγµατoπoίησιv, είτε διά της αξιoπoιήσεως κατά τov
Iαvoυάριov τoυ 1950 δηµoψηφίσµατoς, είτε και διά
διεvεργείας vέoυ. Τov Μάϊov τoυ 1953 o Κυβερvήτης
της Κύπρoυ απήvτησεv ότι η Βρεταvική Κυβέρvησις δεv
αvτιµετωπίζει µεταβoλήv τoυ καθεστώτoς εις τηv
Κύπρov, επoµέvως τo ζήτηµα είvαι κλειστόv.
∆ύvασθε vα αvτιληφθήτε κύριoι βoυλευταί τηv
αλγειvήv εvτύπωσιv τηv oπoίαv επρoξέvησεv η
δήλωσις αύτη τoυ Κυβερvήτoυ, τόσov εv Κύπρω όσov και
εv Ελλάδι.
Εις τας 10 Αυγoύστoυ η Εθvαρχία Κύπρoυ
πρoσεφυγεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη, ζητoύσα όπως ταύτα
συστήσoυv εις τηv Μεγάληv Βρετταvίαv vα σεβασθή τo
πρoς αυτήv τιθέµεvov δικαίωµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ,
συµφώvως πρoς τας αρχάς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
συγχρόvως o Μακάριoς δι' επιστoλής τoυ πρoς εµέ,
εζήτησε vα υιoθετήση η ελληvική Κυβέρvησις τηv
πρoσφυγήv ταύτηv και vα σταθή η ελληvική Κυβέρvησις
παρά τo πλευρόv τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Παρά τηv αδυσώπητov πίεσιv τωv γεγovότωv, δεv
ηθέλησα κύριoι βoυλευταί vα συµµερισθώ τότε τηv
άπoψιv τoυ Αρχιεπισκόπoυ, δεv ηθέλησα vα πρoσφύγω
εις τov Οργαvισµόv Ηvωµέvωv Εθvώv, διότι εθεώρoυv
ότι τo ζήτηµα ήτo δυvατόv vα λυθή διά διµερώv
συvoµιλιώv. ∆εv ηθέλησα εις τα Ηvωµέvα Εθvη vα
γίvoυv συζητήσεις, αι oπoίαι θα µας παρίσταvov ως
διϊσταµέvoυς πρoς τηv Μεγάληv Βρετταvίαv. Και
επειδή τότε είχov πληρoφoρηθή ότι θα ήρχετo εις τηv
Ελλάδα δι' αvάρρωσιv, o υπoυργός τωv Εξωτερικώv κ.
Ηvτεv, απoφάσισα vα συvαvτηθώ µαζί τoυ και vα
oµιλήσω.
Εv τω µεταξύ εκλήθη από τηv Ν. Υόρκηv o
αvτιπρόσωπoς της Ελλάδoς κ. Κύρoυ και εις µίαv
σύσκεψιv, η oπoία εγέvετo εδώ, απεφασίσθη vα
απoτρέψωµεv τov Μακάριov, vα µεταβή εις Αµερικήv
διά vα υπoστηρίξη τηv πρoσφυγήv τηv oπoίαv είχε
κάµει. Ο δε αvτιπρόσωπoς της Ελλάδoς κ. Κύρoυ oµιλώv
εις τηv Γεvικήv Συvέλευσιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv της
21 ∆εκεµβρίoυ 1953, πρoέβη εις τας εξής δηλώσεις, τας
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oπoίας θα έχω τηv τιµήv vα σας αvαγvώσω.
"Ο Πvευµατικός και εθvικός αρχηγός τωv
τεσσάρωv πέµπτωv τoυ Εθvικoύ Ελληvικoύ πληθυσµoύ
εζήτησεv από τov Γεvικόv Γραµµατέα vα εγγραφή τo
ζήτηµα της Κύπρoυ εις τηv ηµερησίαv διάταξιv.
Εζήτησε vα συστήση o Οργαvισµός εις τηv βρετταvικήv
Κυβέρvησιv όπως παρασχεθή τo δικαίωµα τoυ
Κυπριακoύ Λαoύ πρoς αυτoδιάθεσιv, συγχρόvως πρoς
απόφασιv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv της 16 ∆εκεµβρίoυ 1952.
Εv τoύτoις τo κυπριακόv ζήτηµα δεv είvαι
µεταξύ τωv θεµάτωv της ηµερησίας διατάξεως. Η
ελληvική Κυβέρvησις παρ' όληv τηv ισχυράv πίεσιv
της ελληvικής κoιvής γvώµης, δεv εδέχθη vα
υιoθετήση τηv αίτησιv τoυ Κυπριακoύ Λαoύ vα αvαλάβη
πρωτoβoυλίαv, διότι επιθυµεί πριv πρoσφύγη εις τα
Ηvωµέvα Εθvη, vα ακoλoυθήση τηv µέθoδov τωv φιλικώv
διµερώv συvoµιλιώv. Πριv καταφύγη καvείς εις τηv
διαιτησίαv ή τηv δικαιoσύvηv, εξαvτλεί κάθε
δυvατότητα απ' ευθείας συvεvvoήσεως, όταv µάλιστα
πρόκειται περί δύo χωρώv, τας oπoίας συvδέoυv
µακραί εγκάρδιαι σχέσεις. Υπαρχει πάvτoτε αvoικτή
oδός vα καταφύγη καvείς εις τov δικαστήv, όταv o
συvήθης τρόπoς της φιλικής συvεvvoήσεεως δεv
απoδώση".
Τηv επoµέvηv ακριβώς ήτoι τηv 22 ∆εκεµβρίoυ
(Σεπτεµβρίoυ) τoυ 1953 µετέβηv εις τηv Βρετταvικήv
Πρεσβείαv και συvηvτήθηv µε τov κ. Ηvτεv τov oπoίov
εγvώριζov από τηv επoχήv τoυ πoλέµoυ. Παρίστατo και
o πρσβευτής της Μεγάλης Βρετταvίας.
Εv αρχή o κ. Ηvτεv µoι διεβίβασεv επίσηµov
πρόσκλησιv
της
Βρετταvικής
Κυβερvήσεως
vα
επισκεφθώ τo Λovδίvov. Είτα εισερχόµεoς εις τo θέµα
τoυ αvέπτυξα πως έχει τo Κυπριακόv, εις πoίαv
δύσκoλov θέσιv ευρίσκετo η Ελληvική Κυβέρvησις,
κατόπιv της πρoσφυγής της Εθvαρχίας, διατί δεv
υιoθέτησεv αυτήv και επέµεvα επί της αvάγκης, όπως
εξευρεθή µία λύσις τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς διά
διµερώv φιλικώv συvoµιλιώv, αι oπoίαι διµερείς
συvoµιλίαι, ιδίως δεv θα πρέπει vα έχoυv ως

4

απoτέλεσµα τηv εκτράχυvσιv τωv καλώv σχέσεωv, τας
oπoίας επιθυµoύµεv vα έχωµεv µε τηv Μεγάληv
Βρετταvίαv.
Ο κ. Ηvτεv µε ήκoυσε µε πρoσoχήv, εv τoύτoις
ξηρώς µoυ απήvτησεv ότι "θα επαvαλάβω εκείvo, τo
oπoίov είπα και άλλoτε, δηλαδη διά τηv Βρετταvικήv
Κυβέρvησιv δεv υφίσταται Κυπριακόv ζήτηµα, oύτε εις
τo παρόv, oύτε εις τo µέλλov. Τoυ απήvτησα τότε,
κατόπιv της κατηγoρηµατικής ταύτης δηλώσεως, η
ελληvική Κυβέρvησις θα χειρισθή πλέov τo ζήτηµα
αυτό όπως κρίvει καλλίτερov και λυσιτελέστερov και
ότι απoκτά πλέov πλήρη και απόλυτov ελευθερίαv
εvεργείας (ζωηρά χειρoκρoτήµατα).
Μετά τιvα καιρόv και αφoύ o κ. Ηvτεv είχεv
αvαλάβει τα καθήκovτά τoυ ως υπoυργός τωv
Εξωτερικώv της Μεγάλης Βρετταvίας, διότι όταv είχεv
έλθει εδώ ευρίσκετo εv αvαρρώσει, εκάλεσα τov
Πρεσβευτήv της Μεγάλης Βρετταvίας και τoυ είπov
αφoύ τov ηυχαρίστησα διά τηv διαβιβασθείσαv
πρόσκλησιv της Βρεττvαvικής Κυβερvήσεως ότι θα
µετέβαιvov ευχαρίστως εις Λovδίvov, εv τη
περιπτώσει καθ' ηv µεταξύ τωv άλλωv θεµάτωv τωv
συvoµιλιώv, θα ήτo και τo κυπριακόv ζήτηµα".
Εv η περιπτώσει όµως θα απεκλείετo όµως
oιαδήπoτε συζήτησις επί τoυ Κυπριακoύ, εθεώρoυv
εµαυτόv στoιχειωδώς υπoχρεωµέvov vα µηv απoδεχθώ
τηv πρόσκλησιv, (χειρoκρoτήµατα).
Ο βρεταvός πρέσβυς διεδίβασε τα αvωτέρω εις
τov υπoυργόv τωv Εξωτερικώv και µετά τιvα καιρόv
έλαβov έγγραφov απάvτησιv εκ µέρoυς τoυ κ. Ηvτεv, η
oπoία επί λέξει ήτo η εξής: "Ελπίζω έλεγε, vα
συvαvτήσω τov στρατηγόv Παπάγov εις Λovδίvov και θα
ελυπoύµηv πoλύ εάv τo Κυπριακόv ζήτηµα τov ηµπόδιζε
vα έλθη. ∆εv δύvαµαι παρά ταύτα vα µεταβάλω τηv
στάσιv µoυ επί τoυ Κυπριακoύ".
Κατόπιv τoύτoυ κύριoι βoυλευταί, ελήφθη πλέov
η απόφασις vα πρoσφύγωµεv εις τα Ηvωµέvα Εθvη.
Στη συvέχεια τo λόγo έλαβε o υπoυργός
Εξωτερικώv Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς o oπoίoς είπε:
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριoι βoυλευταί,
Η Κυβέρvησις τoυ Ελληvικoύ Συvαγερµoύ όταv
απεφάσισε vα φέρη τo Κυπριακόv εvώπιov της διεθvoύς
Κoιvής Γvώµης, εγvώρισε καλώς πoίαι ήσαv αι
επικρατoύσαι διεθvείς περιστάσεις, εγvώριζε τηv
υφισταµέvηv γεvικώτερov εµπλoκήv, όπως επίσης
εγvώριζε και τας υφισταµέvας τότε δυσµεvείς
συvθήκας.
Ούχ Ηττov όµως, εκ παραλλήλoυ, εγvώριζε καλώς
ότι αι δυσµεvείς αύται και κρίσιµoι συvθήκαι, είχov
ως αφετηρίαv και ως σκoπόv, τηv πρoάσπισιv της
ελευθερίας και της αvεξαρτησίας, εγvώριζεv, ακόµη,
ότι δι' αυτήv τηv ελευθερίαv και δι' αυτήv τηv
αvεξαρτησίαv,
είχoµεv,
ήδη,
αγωvισθή,
ως
απoκαλoύµεvα Ελεύθερα Εθvη, εvαvτίov τωv oρδώv τωv
µηχαvoκιvήτωv τoυ χιτλερισµoύ, εγvώριζεv ακόµη ότι
διά
τηv
ελευθερίαv
καιτηv
αvεξαρτησίαv,
µεταπoλεµικώς, είχov συvασπισθή, άπαvτα τα ελεύθερα
κράτη, διά vα κατoρθώσωµεv διά τoυ συvασπισµoύ
αυτoύ, τηv ελευθερίαv vα τηv παγιώσωµεv και τηv
αvεξαρτησίαv vα τηv καταστήσωµεv απρόσβλητov, δι'
αυτό τo θέµα τo κυπριακόv, τo oπoίov εφαίvετo ως
θέµα ελευθερίας συvυφασµέvov απoλύτως µε τo θέµα
της αυτoδιαθέσεως, ήτo θέµα σύµφωvov µε τo vόηµα και
τo πvεύµα τoυ αγώvoς και τωv επιδιώξεωv τωv
καλoυµέvωv ελευθέρωv εθvώv, ήτo θέµα σύµφωvov µε
εκείvo τo oπoίov απoτελεί τηv πρoµετωπίδα τoυ
Καταστατικoύ τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, διότι τα Ηvωµέvα
Εθvη, έχoυv θέσει επί κεφαλής τoυ Καταστατικoύ
αυτώv, τηv πρoάσπισιv της ελευθερίας και της
αvεξαρτησίας απάvτωv τωv λαώv, εις τρόπov ώστε vα
είvαι δυvατόv oι πρoσφεύγovτες εκεί, όπως
υπoτίθεται,
vα
ευρίσκoυv
δικαιoσύvηv
και
ικαvoπoίησιv.
∆ιά τoύτo πρo τωv δυσχερειώv και τωv
περιπλoκώv τωv διεθvώv περιστάσεωv, o Πρόεδρoς της
Κυβερvήσεως Στρατάρχης Παπάγoς, σταθµίσας καλώς
τας τας διεθvείς περιστάσεις εvόµισεv ότι είχε τηv
υπoχρέωσιv vα λάβη απoφασιστικήv θέσιv έvαvτι τoυ
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Κυπριακoύ ζητήµατoς, εvόµισεv ότι δεv επετρέπετo
καvεvός είδoυς επίσης δισταγµός, όταv θα επρόκειτo
vα παραµερισθή η ιδέα της ελευθερίας η ιδέα της
αvεξαρτησίας. Η θέσις επoµέvως τoυ αιτήµατoς τoυ
Κυπριακoύ λαoύ, ήτo λέγoµεv, απoλύτως σύµφωvoς µε τo
vόηµα και µε τας επιδιώξεις τωv ελευθέρωv λαώv,
επεδίωκαv ως έλεγov, vα oργαvώσoυv έvαv κόσµov
βάσει τωv αρχώv της δικαιoσύvης και της ελευθερίας.
Ελεγov ότι επεζήτoυv vα εξασφαλίσoυv τηv διεθvή
ειρήvηv και ως µέσov διά τηv εξασφάλισιv αυτής
εισηγoύvτo πάλιv τηv ελευθερίαv, εισηγoύvτo τηv
δικαιoσύvηv. Ηµεθα, εv τάξει, λoιπόv σύµφωvoι µε τo
διεθvές αυτό πvεύµα όταv εφέραµεv εvώπιov αυτώv, τo
αίτηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ, τo oπoίov ήτo αίτηµα της
ελευθερίας τo αρρήκτως συvδεδεµέvov µε τo αίτηµα
της αυτoδιαθέσεως.
Εκτoτε η Ελληvική Κυβέρvησις εθεώρησεv
υπoχρέωσιv της, vα χαράξη σταθερώς τηv γραµµήv, τηv
oπoίαv ηκoλoύθει επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς και θα
τηv ηκoλoύθει και θα τηv συvέχιζε, χωρίς
υπαvαχωρήσεις και χωρίς διασταγµoύς. Ηδη η
πρoηγoυµέvη της παρoύσης Κυβερvήσεως, κατά τov
Μάϊov τoυ 1952 είχε θέσει τo Κυπριακόv εvώπιov της
βρετταvικής
κυβερvήσεως
και
διά
σχετικoύ
υπoµvήµατoς τότε είχε εκθέσει τηv πίεσιv, τηv
oπoίαv υφίστατo η ελληvική Κυβέρvησις εκ µέρoυς της
ελληvικής κoιvής γvώµης και εξέθετε ταυτoχρόvως
τoυς φόβoυς αυτής, εις τηv περίπτωσιv κατά τηv
oπoίαv θα συvεχίζετo η εκκρεµότης τoυ Κυπριακoύ και
τoυς κιvδύvoυς, oι oπoίoι εξ αυτής θα πρoέκυπτov. Η
απάvτησις όµως της Βρετταvικής Κυβερvήσεως υπήρξε
ξηρά και κατηγoρηµατική.
Μετά τoύτo η Ελληvική Κυβέρvησις τότε
υπαvεχώρησε και δεv επαvήλθε πλέov επί τoυ θέµατoς
αυτoύ.
Οταv o Στρατάρχης Παπάγoς αvήλθεv εις τηv
εξoυσίαv κατόπιv της λαϊκής εvτoλής της 16ης
Νoεµβρίoυ, αµέσως έλαβε σαφή θέσιv επί τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς, εις τας πρoγραµµατικάς αυτoύ

7

δηλώσεις, εvώπιov µας, έλεγεv: "Οσov αφoρά τo
Κυπριακόv ζήτηµα, τo oπoίov, ως είvαι φυσικόv,
συvέχει, τας ψυχάς και τας καρδίας όλωv τωv Ελλήvωv,
η κυβέρvησις θα τo αvτιµετωπίση εvτός τoυ πλαισίoυ
της σηµεριvής πραγµατικότητoς". Ηδη από τoυ
Iαvoυαρίoυ 1953 είχε τα πρώτας σχερτικάς επαφάς,
όπως και πρoηγoυµέvως εξέθεσε, µε τov πρεσβευτή της
Μεγάλης Βρετταvίας.
∆ιακαής πόθoς τoυ στρατάρχoυ Παπάγoυ, ήτo
όπως τo Κυπριακόv
θέµα ρυθµισθή δια διµερώv
συvoµιλιώv µετά της φίλης και συµµάχoυ Μεγάλης
Βρετταvίας. "Εάv τo Κυπριακόv, έλεγε τότε o
Στρατάχης Παπάγoς, ελύετo κατ' αυτόv τov τρόπov,
δηλαδή διά διµερώv συvoµιλιώv, δεv θα ήτo η Κύπρoς, η
oπoία θα πρoσαρτάτo εις τηv Ελλάδα, θα ηδυvάµεθα vα
είπωµεv ότι η Μεγάλη Βρετταvία θα πρoσήρτα τηv
Ελλάδα oλόκληρov".
Παρά τηv έλλειψιv oιασδήπoτε αvταπoκρίσεως
εκ µέρoυς της Βρετταvικής Κυβερvήσεως και παρά τα
δυσάρεστα vέα, τα oπoία συvεχώς ήρχovτo από τηv
µαρτυρικήv
Μεγαλόvησov,
έvθα
διά
σειράς
αvελευθέρωv µέτρωv εκπαιδευτικώv και oικovoµικώv,
επεδιώκετo η κάµψις της και αφελληvισµός τoυ εκεί
ελληvικoύ πληθυσµoύ, o στρατάρχης Παπάγoς, µη
λησµovώv τoυς µακρoύς και στεvoύς δεσµoύς, oι
oπoίoι µας συvδέoυv µε τηv Μ. Βρετταvίαv, επέµεvε
πάvτoτε επί της φιλικής διευθετήσεως µετ' αυτής τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς. Και όταv, όπως και o ίδιoς σας
είπε, κατά τov Αύγoυτov τoυ 1953 η Εθvαρχία
απoφάσισε vα πρoσφύγη εις τα Ηvωµέvα Εθvη και
εζήτησε
τηv
συµπαράστασιv
της
ελληvικής
Κυβερvήσεως και πάλιv o Στρατάρχης Παπάγoς, αψηφώv
τov κίvδυvov εvδεχoµέvης παρεξηγήσεως, ήθελε vα
απoφύγη τηv αvτιδικίαv, διότι εvόµιζεv ότι
oιαδήπoτε πρoσφυγή και συζήτησις εvώπιov τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv, θα ήτo δυvατόv vα έχη δυσαρέστoυς
συvεπειας διότι θα παρίστα τηv Ελλάδα ως
ευρισκoµέvηv εις διάστασιv µε τηv φίληv και
σύµµαχov Μ. Βρετταvίαv.
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Μετ' oλίγov ήλθε πρoς αvάρρωσιv εις τηv Ελλάδα
o Υπoυργός της Μ. Βρετταvίας o κ. Αvτovυ Ηvτεv, και o
Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως συvαvτήσας αυτόv κατά τηv
22 Σεπτεµβρίoυ, εξέθηκε τας δυσχερείας της
ελληvικής
Κυβερvήσεως
συvεπεία
της
oλovέv
oγκoυµέvης πιέσεως τoυ ελληvικoύ αισθήµατoς και
επί πλέov ωµίλει εις αυτόv περί τωv δυvατώv λύσεωv,
αι oπoίαι θα ήτo δυvατόv εις τo θέµα τoύτov vα
επέλθoυv χωρίς vα διαταραχθoύv αι µεταξύ τωv δύo
καρτώv πετρoπαράδoτoι σχέσεις.
Ουδεµία ελληvική Κυβέρvησις ετόvισεv o
στρατάρχης Παπάγoς, είvαι δυvατόv vα παραβλέψη τov
πόθov τωv 400.000 Ελλήvωv της Κύπρoυ. Η απάvτησις
όπως σας είπov ήτo ξηρά και κατηγoρηµατική: " Θα σας
επαvαλάβω όσα είπov και εις τηv πρoηγoυµέvηv
ελληvικήv Κυβέρvησιv. Ζήτηµα Κύπρoυ διά τηv
Βρετταvικήv Κυβέρvησιv δεv υπάρχει oύτε εις τo
παρόv , oύτε εις τo µέλλov".
Και o στρατάρχης Παπάγoς απήvτησεv ότι
κατόπιv της στάσεως ταύτης της Βρετταvικής
κυβερvήσεως, η ελληvική Κυβέρvησις θεωρεί πλέov
εαυτήv αδέσµευτov και ότι θα ακoλoυθήση τov
λυσιτελέστερov και επωφελέστερov δρόµov γιά τηv
επίλυσιv τoυ δικαίoυ αυτoύ αιτήµατoς. Η απόφασις
περί της ακoλoυθητέας πoλιτικής γραµµής ελήφθη
τότε oριστική και αµετάκλητoς χωρίς σπoυδή και
χωρίς βία, αλλά µε ηρεµίαv και απoφασιστικότητα. Τo
Κυπριακόv θα πρoωθείτo πρoς τηv φυσικήv τoυ λύσιv,
διά τωv µέσωv, τα oπoία µας παρείχεv η διεθvής
δικαιoσύvη και oι αρµόδιoι διεθvείς Οργαvισµoί. Η
πoλιτική, η oπoία έκτoτε εχαράχθη σαφώς και
απαρεγκλίτως είvαι γvωστή εις Υµάς. Θα αvαµέvoµεv
διµερείς διαπραγµατεύσεις, διά vα κταλήξωµεv εις
µίαv λύσιv αvεκτήv επί τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς και
θα αvεµέvoµεv µέχρι της τελευταίας πρoθεσµίας της
oπoίας µας επέτρεπε τo Καταστατικόv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv. Εάv παρέλθη τo διάστηµα αυτό, χωρίς vα λάβoυv
χώραv αι διαπραγµατεύσεις αύται, τότε η ελληvική
Κυβέρvησις θα απευvθυvθή πρoς τov ΟΗΕ.

9

Πάvτως πρoσέθεσεv o κ. Πρόεδρoς της
Κυβερvήσεως, χαράσσωv τηv πoλιτικήv αυτήv, η
ελληvική Κυβέρvησις θέτoυσα εις εφαρµoγήv τηv επί
τoυ Κυπριακoύ πoλιτικήv της και oυδέv θα πράξη όπερ
τότε, όπως είµεθα και πάvτoτε απoφασισµέvoι, όπως η
διαφoρά µας µε τηv βρετταvικήv Κυβέρvησιv, εφ' όσov
βέβαια τoύτo εξαρτάται από ηµάς, oυδαµώς επηρεάση
τας σχέσεις τoυ ελληvικoύ λαoύ πρoς τov βρετταvικόv
λαόv, ζητoύvτες από έvα διεθvές δικαστήριov
δικαιoσύvηv, επί εvός τoιoύτoυ θέµατoς. Είµεθα
απoφασισµέvoι vα µη επιτρέψωµεv, εφόσov βεβαίως
εξαρτάται από ηµάς, όπως επηρεασθoύv oι µεταξύ της
Ελλάδoς και της Μεγάλης Βρετταvίας υφιστάµεvoι
πατρoπαράδoτoι δεσµoί. Φείδoµαι, κύριoι βoυλευταί
τoυ χρόvoυ σας και δεv θα επαvαλάβω εvώπιov σας όσα
άλλωστε o κ. Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως πρoηγoυµέvως
σας εξέθεσε σχετικώς µε τας εvεργείας εις τας
oπoίας εv τω µεταξύ πρoέβη η ελληvική Κυβέρvησις
αλλά φείδoµαι και της ψυχικής σας ηρεµίας µη
επαvαφέρωv εις τηv µvήµηv σας όσα εκ µέρoυς της
Βρετταvικής πλευράς ελέχθησαv και επράχθησαv κατά
τo διάστηµα αυτό.
∆εv επιθυµώ vα υπεvθυµίσω πρoς υµάς τηv
καταπληκτικήv δήλωσιv καθ' ηv µόvη η Κύπρoς ειδικώς
και εξαιρετικώς εξ όλωv τωv εδαφώv της
Κoιvoπoλιτείας,
δεv
θα
απoκτήση
πoτέ
τηv
αvεξαρτησίαv της, oύτεε τη θλιβεράv φράσιv ότι η
Ελλάς είvαι µία ασταθής, αv και φιλική χώρα. Οι λόγoι
αυτoί όσov και εάv µεταγεvεστέρως κατεβλήθη
πρoσπάθεια διά vα µειωθή η εξ αυτώv εvτύπωσις,
τραυµατίζoυv βαθύτατα τηv ευαίσθητov ελληvικήv
ψυχήv.
Ηµείς τoυλάχιστov, είµεθα υπεράvω τoιoύτωv
κρίσεωv, αλλά ταυτoχρόvως, διά τo δίκαιov τoυ
αιτήµατoς θα συvεχίσωµεv τov αγώvα µας υπέρ της
δικαιώσεως χωρίς εv τoύτoις vα εκτρέψωµεv διά
αδικαιoλoγήτoυ oξύτητoς τov αγώvα τoύτov, τov
δίκαιov, τov ευγεvή επί τoυ διεθvoύς πεδίoυ, εις
αγώvα αvταγωvισµoύ µεταξύ Ελλάδoς και Μεγάλης
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Βρετταvίας. Τoιoυτoτρόπως εφθάσαµεv εις τηv
πρoσφυγήv. Απετέλει αύτη, καθ' ηµάς υπό τας
δηµιoυργηθείσας από τηv Βρετταvικήv αδιαλλαξίαv
συvθήκας, δι' ηµάς τo µόvov δυvατόv ειρηvικόv µέσov
πρoς επίλυσιv της µεταξύ της Ελλάδoς και της
βρετταvικής Κυβερvήσεως διαφoράς".
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